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Monument

Wat is een monument?
Oorlogsmonumenten en herdenkingsmonumenten komen overal voor in Nederland en in de 
wereld. Het zijn (stand)beelden of bijvoorbeeld stenen platen met daarop namen (plaquettes). Ze 
zijn speciaal gemaakt om een gevecht, heldendaad of iets bijzonders dat gebeurd is te herden-
ken. Natuurlijk kun je overal gedenken, op elke plaats, op elk tijdstip van de dag. Maar een speci-
ale plaats met een symbool, een beeld of een plaquette zorgt ervoor dat de herinnering levend 
blijft. Iedereen kan het zien: er is een tastbare herinnering ter nagedachtenis. Dat biedt troost en 
houdt de herinnering levend aan een tijd die eens was, een tijd die niet vergeten mag worden. 

Wat heb je er voor nodig?
•  Papier en potlood om je ontwerp te tekenen 
•  Knutselmateriaal zoals een doos als sokkel (een schoenendoos bijvoorbeeld). Krantenpapier als 
je papier-maché wilt gebruiken. Maar je kunt ook een monument maken van karton, klei, gips, 
hout of ijzerdraad. Alles kan. 

Zo maak je een monument:

•  Kies voor wie of wat je een monument wilt gaan maken 

•  Denk na over je ontwerp op twee manieren: 
1.  Wat wil je dat het monument zegt tegen de mensen die ernaar kijken? Wat wil je dat zij voelen? 

Je ontwerp moet kloppen met datgene wat er gebeurd is. Dat hoef je niet letterlijk na te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan de handenbeelden van Truus Menger die langs de Stille Tocht staan. Dat 
is een symbolische roep om hulp. Teken je ontwerp op papier

2. Bedenk van welk materiaal je het monument wilt maken. Kies iets wat past bij het ontwerp: kan 
je jouw monument hiervan maken? Vraag het anders aan je leerkracht. 

• Bouw het monument. Het is jouw kunstwerk, dus je mag het helemaal maken zoals jij dat wilt.


